
 

 

 التعليم 

ية ز  دروس اللغة اإلنجلي 

ية.   ز هناك العديد من المنظمات   يمكنك التقديم لحضور فصول اللغة اإلنجلي 
ي ذلك مؤسسات التعليم العالي 

ية، بما فز ز ي تقوم بتدريس دورات اللغة اإلنجلي 
الت 

ز و والمدارس الثانوية  ز المعلمي  .  الخاصي  قد يتطلب   ومراكز التعليم المجتمعي
 دفع رسوم لحضور هذه الدورات. ذلك 

ة عمل أثناء النظر منحكإذا تم   ي طلب اللجوء والحما تأشي 
ية الخاص بك، فز

منح ف
ُ
ية كلغة ثانيةست ز ليس أي دورة  و ، فقط اإلذن لحضور دورات اللغة اإلنجلي 
 ى.  أخر 

 www.tec.org.nz)العالي لجنة التعليم  موقع راجع المعلومات، لمزيد من 
ز  وابحث عن ية الناطقي  ز   ESOL students) أخرى بلغاتطالب اللغة اإلنجلي 

يةاللغة كاء ش   أو/و ز    Language Partners Englishاإلنجلي 
www.englishlanguage.org.nz 

 المدارس االبتدائية والثانوية

ز  اوح أعمارهم بي 
 الذهاب إل   16و 6يجب عىل جميع األطفال الذين تي 

ً
عاما

ي   ة طالب لألطفال طالت  ي نيوزيلندا. وبشكل عام سيتم منح تأشي 
المدرسة فز
 اللجوء. 

 الصحة

طالبو اللجوء  . ةام يوفر رعاية صحية مدعومع نيوزيلندا نظام صحي لدى 
  ك. ذلالستخدام مؤهلون 

 الشخصية.  وظروفكبناًء عىل عمرك، والمنطقة  تكلفتها  تختلفزيارة الطبيب 
.    13األطباء مجانية لألطفال دون سن ة زيار 

ً
 عاما

 إل العيادة أو المستشفز من
ً
يؤكد أنك قد قدمت   RSU يجب أن تأخذ خطابا

 للحصول عىل صفة اللجوء والحماية 
ً
الحصول عىل رعاية  حت  تتمكن منطلبا

 صحية مدعومة. 

 إذا لزم األمر. يجب عليك   
ً
جما ستوفر المستشفيات وخدمات الصحة العامة مي 

 .
ً
 االتصال بهم مسبقا

ي أي وقت عىل  Healthline صحية مجانية، اتصل بـ مشورة للحصول عىل 
فز

  6111160080هاتف: 

 رعاية طبية عاجلة

ي حالة الطوارئ، اتصل برقم 
ز
 سيارة إسعاف لتأخذك لحصول عىل ل 111ف

ة إل أقرب  ، أو يمكنك الذهاب مباش  لك. من   مستشفز إل المستشفز ز  ميز

 

ش( بالصحة العامة والمجتمعية  ي ذلك كرايستشي 
ز
بري )بما ف  كانير

 موقع  أو قم بزيارة 033641777هاتف 

www.cph.co.nz/your-health/migrant-health/ 

 

 

 

 

 

 

 

 :هيئات تقديم الدعم

ي تقدم الدعم
ي اللجوء  هناك عدد من الهيئات والمنظمات التر  .لطالت 

ي نيوزيلندا 
ز
ز ف  مجلس الالجئي 

ي اللجوء تساعد و  والمعلوماتمنظمة وطنية تقدم المشورة   .طالت 

ي  •
ونز يد اإللكير   info@rc.org.nz : الي 

نتموقع  •  www.rc.org.nzت: اإلنير

 ن المجتمعي قانو مركز ال

 .لحل المشكالت القانونيةيقدم استشارة قانونية 

نت •  www.communitylaw.org.nz  : موقع اإلني 

بري  ز ومركز الموارد كانير ز الالجئي   إعادة توطي 

 أجل مناألخرى  يقدم المشورة والتنسيق مع الوكاالت 

ز   .دعم إعادة التوطي 

يد  • ي  الي 
ونز  cantyrefugeecouncil@gmail.com: اإللكي 

نت: موق  •    www.cantyrefugeecentre.org ع اإلني 

   033772538 أو  033772544: هاتف •

ش ي كرايستشي 
ز
ز ف  خدمات إعادة التوطي 

 خدمات دعمبشخاص  األ ربط تللعمل االجتماعي و تقدم الدعم 

ز  ةالنفسي الصحة   .وإعادة التوطي 

نت: موق  •  www.crs.org.nzع اإلني 

   033350311: هاتف •

 ية جتمعالم كلية هاجلي 

ية،دم الدعم لتعلم اللغة  تق ز   كما تقدم  اإلنجلي 
ً
 معلومات عن المدارس  أيضا

ي اللجوء والمهاجرين   وطالت 
ز ي والخدمات لالجئي 

بري. فز  منطقة كاني 

 .أنشطة ودروس مجانية لألطفال وهناك  

نت: موق  •  www.refugeemigrant.hagley.school.nzع اإلني 

 033793090: هاتف •

ز ستشارات امكتب   المواطني 
 الناس تساعد  وشية ومستقلة، مجانيةمعلومات واستشارات يقدم 

ي يحتاجونها   عىل فهم حقوقهم والوصول إل 
 .الخدمات الت 

نت •  www.cab.org.nz : موقع اإلني 

 الصليب األحمر النيوزيلندي

ز  العديديوفر  ي من خدمات الدعم لالجئي  ي ذلك اللجوء وطالت 
 بما فز

 .التوظيفمسارات  برنامج 

نتموقع  •  www.redcross.org.nz: اإلني 

ي 
 نيوزيلندا مسار قوس قزح فز

ي اللجوء من  وطالت 
ز ز الالجئي   ويوفر معلومات  + LGBTQA يربط بي 

ز ة مناسبحول خدمات الدعم ال   .للمثليي 

ي  •
ونز يد اإللكي    rainbowpath@protonmail.com : الي 

نت •  www.rainbowpathnz.com: موقع اإلني 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي اللجوء خدمات  طالت 
ش   كرايستشي 

 

 معلومات حوليحتوي هذا الكتيب عل 

 المتوفرين لألشخاصالخدمات والدعم  

   الالج   الذين يسعون للحصول عل صفة  

ي نيوزيلندا
ز
 أو الشخص المحمي ف

 طالب اللجوء"(. " باسم  المعروف) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tec.org.nz/
http://www.communitylaw.org.nz/
http://www.cantyrefugeecentre.org/


ي نيوزيلندا
ز
 تأكيد صفتك ف

 يمكن لألشخاص الذين يخشون العودة إل بلدهم أن يطلبوا من  

. ُيعرف األشخاص الذين   ز ز أو أشخاص محميي  اف بهم كالجئي  نيوزيلندا االعي 
ي نيوزيلندا بأنهم 

 طالبويتقدمون بطلب للحصول عىل صفة اللجوء أو الحماية فز
 
ً
ك قد  أن يؤكد  (RSU) من وحدة شئون الالج    اللجوء والحماية. سوف تتلف  خطابا

ي نيوزيلندا
 .قدمت طلب لجوء وحماية فز

ا أن تحتفظ بهذ
ً
  الهيئاتمعك عند زيارة  وتأخذه خطابال ا من المهم جد

والتعليمية   الصحية الخدماتمقدمي وعند الذهاب إل  خرى، األ حكومية ال
 .ومقدمي الخدمات

ة مع ال  صفتكتأكيد  RSU يمكن لـ  ، إذا لزم األمر  هيئات  كطالب لجوء مباش 
ي هذا الكتيب.  

  عىل RSU االتصال بـ هيئات يمكن للكما الحكومية المدرجة فز
يد عي   أو  099282236  هاتف : الي  ي

ونز  RSU@mbie.govt.nzاإللكي 

 
جمة الشفوية   خدمات الير

 هيئة عند االتصال ب
ً
أو عي  الهاتف، يمكنك طلب  حكومية، سواء شخصيا

جم من مساعدة ال ي تلغتك ب الحكومي  المسؤولإخبار و شفهي مي 
 . بها  ثتحدالت 

جمون الشفويون عي  الهاتف / الفيديو عىل مدار 
، ساعة  24يتوفر المي 

ً
 يوميا

ي 
 ة. لغ 180بأكير من  األسبوع، سبعة أيام فز

 

ومقدمي   الهيئات الحكوميةيمكنك استخدام هذه الخدمة عند التحدث إل  
ي ذلك: الهجرة، 

الشؤون و اإليرادات الداخلية، و  والصحة، الخدمات، بما فز
طة ، والخدمات المهنية ، العمل والدخل، و التعليمو الداخلية،   .والش 

 وثائق الهوية 

 ما يكون جواز  ع .(ID) ةهويىل الخدمات، قد تحتاج إل مستند عل حصو لل
ً
ادة

 
ً
 .هيئاتمعظم المع  إلثبات هويتك السفر كافيا

 شهادة الهوية 

 (COI) إذا لم يكن لديك جواز سفر، فستحتاج إل الحصول عىل شهادة هوية
 .(INZ)ة النيوزيلنديالهجرة  دائرة  عو فر أحد من 

ة والموافقة عليها.   COI يتم إصدار عند التقدم بطلب للحصول عىل تأشي 
تك الذاتية مثل اسمك وتاريــــخ   COI ستتضمن الـ  عىل صورتك وتفاصيل سي 

ة عىل إصدار  INZ ميالدك. يمكن لـ   . COIالتأشي 

 

كدليل عىل   COIالـ  والبنوك العمل والدخل،  األخرى مثل  هيئاتلاستقبل كما 
:  INZيرج  زيارة موقع  المعلوماتالهوية. لمزيد من  ي

ونز  اإللكي 
www.immigration.govt.nz 

 

اتا  لتأشي 

ة  ، يمكنك تقديم طلبنتيجة طلبكأثناء انتظار    طالب، أو  عمل، أو   زائر، تأشي 
ة محدودة  مراجعة احتياجاتك. لمزيد من المعلومات يرج  تتناسب مع أو تأشي 
ات المؤقتة ل E8.10 الخاصة بـ  ذات الصلة تعليمات الهجرة ي لتأشي    اللجوء لـطالت 

 .أو الحماية

  

 

 

 عنوان السكن

تتطلب معظم الهيئات الحكومية ومقدمي الخدمات )مثل البنوك والكهرباء 
 
ً
نت( إثباتا كات اإلني   بخصوص وش 

ً
عنوان إقامتك. يمكن أن يكون هذا خطابا

 إليك 
ً
 موجها

ً
أنك قد تقدمت  ب RSUعىل سبيل المثال، خطاب تأكيد  -رسميا

عنوانك الصحيح،   يتضمنبطلب للجوء. إذا لم يكن لديك خطاب رسمي 
  RSUيمكنك أن تطلب من 

ً
 . خطابا

 المسكن

سكن، فإن العديد من الصحف المحلية تعلن عن   إيجاد إذا كنت بحاجة إل 
ك إما "شقة" أو غرفة -سكن لإليجار  ل مشي  ز ي ميز

 Trademe. فز
(www.trademe.co.nz)  

ً
مساكن لإليجار. قد يحتوي السوبر   لديها أيضا

حيث يعلن  ، ماركت المحىلي أو المكتبة أو المركز المجتمعي عىل لوحة إعالنات
ي 
الناس عن غرف أو شقق. يمكن لوكالء العقارات ومراكز التأجي  مساعدتك فز

  حصولال
ً
مقابل هذه الخدمة. إذا كنت   عىل سكن. سوف يتقاضون رسوما

ي ال
العمل والدخل: هيئة سكن، اتصل ب عىلحصول تواجه صعوبة فز

www.workandincome.govt.nz 

 البنك 

ائب  ي ألغراض الرصز
ي و سوف تحتاج إل فتح حساب مرصفز

األجور والدخل.   لتلف 
 :تتطلب معظم البنوك

ز من  •  الهوية، مثل جواز السفر ورخصة القيادة  إثباتشكلي 

 و  الميالد، أو شهادة            

كة    هيئةإثبات عنوانك مثل خطاب من  • حكومية أو مزود خدمة )ش 
 .الكهرباء عىل سبيل المثال(

 قم بزيارة البنك المحىلي الخاص بك لفتح حساب. 

 إليرادات الداخليةا

ي الدعم من 
ي نيوزيلندا، أو لتلف 

العمل والدخل، فأنت بحاجة إل هيئة للعمل فز
ي  يت 

، أكمل   IR عىل رقم  للحصول (IR) .الداخليةمن هيئة اإليرادات رقم ضز
للحصول عىل نسخة من هذا النموذج، اتصل عىل  . IR742 نموذج

 هنامن حميله أو قم بت 0800257773
ً
ة،   . يتطلب هذا النموذج إثباتا للتأشي 

ي نيوزيلندي صورة بهوإثبات هوية والعنوان، 
. يمكنك فعال، وحساب مرصفز

وعىل إرسال النموذج  يد اإللكي  ي الي 
ذا إ IRD (offshore@ird.govt.nz) .لـ نز

 كنت ال تملك حساب
ً
  ا

ً
ي نيوزيلندا، فاحصل عىل النموذج الذي تم   مرصفيا
فز

 .IRD أو NZبريد أو AA بواسطةالتحقق منه 

 
ً
  بمجرد التحقق من مستنداتك، ستتلف  رقما

ً
يبيا  . ضز

نت:  •  www.ird.govt.nzموقع االني 

•  : ي
 0800377774 الهاتف المجانز

 

 

 

 

 

 توظيف ال

ة منحك إذا تم  ي  عمل أثناءتأشي 
 طلب اللجوء والحماية، يمكنك العمل النظر فز

ي نيوزيلندا
 .فز

نت مواقع اال   نير

نت وهناك  نتمن مواقع اال  عدد يتم اإلعالن عن معظم الوظائف عي  اإلني    ني 
ي من خاللها المفيدة 

ونوع   المنطقة، حسب  يمكنك البحث عن وظائفالت 
 .ومؤهالتك ومهاراتك، الوظيفة، 

ة  : بعض المواقع الشهي   و www.seek.co.nz هي
www.trademejobs.co.nz 

 ةي الحكوم  هيئات ال 

 مشورةبإعطائك العمل والدخل هيئة تساعدك الخدمات المهنية و يمكن أن 
ي ال تساعدكعملية 

فرص  و  ل ورش العملامثعىل سبيل العىل وظيفة، حصول فز
ة الذات كتابةو التدريب وقوائم الوظائف ومهارات البحث عن عمل  .  (CV) يةالسي 

نتقم بزيارة مواقع ا  :الخاصة بهم الني 

ȓ      المهنيةالخدمات www.careers.govt.nz : 

ȓ      :العمل والدخلwww.workandincome.govt.nz 

 الدعم المالي 

ي مخصصات 
 لتلف 

ً
ة سارية وحالية، فقد تكون مؤهال إذا كانت لديك تأشي 

ي طلب اللجوء والحماية الخاص  
الطوارئ من هيئة العمل والدخل أثناء النظر فز

 .بك

راء  مد أحد  مقابلةلتحديد موعد لهيئة العمل والدخل  ستحتاج إل االتصال بـ 
ي أقرب فرع تالحاال 

 .ش بهتعيللمكان الذي  فز

، أو اتصل به   ملمزيد من المعلومات، قم بزيارة مكتب العمل والدخل المحىلي
نتموقع اال  تصفحأو  ، 0800559009عىل:   :الخاص بهم ني 

www.workandincome.govt.nz 

 من إذا كنت تتحدث  
ً
ية عىل اإلطالق، فإن قليال ز ية أو ال تتحدث اإلنجلي  ز اإلنجلي 

 :معلومات بلغات أخرىتوفر الالعمل والدخل هيئة 

 0800661001  الماندرين  •

 0800664004  الكانتونية  •

 0800993003  الهندية •

 0800996006  الفارسية  •

 0800994004  الخمي   •

 0800995005  اب البنج •

 


